
Regulamin
Komisji Rewizyjnej

Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Wiem więcej”

§ 1.

Komisja  Rewizyjna  (zwana  dalej  KR)  jest  organem  władzy  kontrolującym  działalność 
Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” (zwanego dalej RUTW) w oparciu  
o Statut oraz niniejszy Regulamin.

§ 2.

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.  KR składa się z trzech Członków:
1. przewodniczącego,
2. wiceprzewodniczącego,
3. sekretarza.  

Członek Komisji  Rewizyjnej  nie może być wybierany do innych organów władzy RUTW. Nie może 
także pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia 
z  Członkiem  Zarządu  RUTW.  Członek  Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być  skazany  prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 3.

Posiedzenie KR zwołuje jej przewodniczący. Komisja sporządza protokóły z przeprowadzonej kontroli 
i  składa  Walnemu  Zebraniu  Członków  sprawozdanie  z  kontroli,  a  także  stawia  wniosek  o 
zatwierdzenie  sprawozdania.  W  czasie  WZC  o  charakterze  sprawozdawczo-wyborczym  stawia 
wniosek o udzielenie Zarządowi lub nie absolutorium. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą  
większością głosów. 

§ 4.

Członkowie KR mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

§ 5.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola bieżącej pracy RUTW i przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli oraz żądanie 

sprawozdania z ich realizacji, 
2. składanie  wniosków  w  przedmiocie  absolutorium  dla  Zarządu  na  Walnym  Zebraniu 

Członków,
3. kontrola co najmniej raz w roku akademickim całokształtu działalności statutowej gospodarki  

finansowej RUTW zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności. 
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§ 6.

W przypadku konieczności uzupełnienia składu KR (w sytuacji niezdolności do pracy któregoś z jej  
Członków), Komisja Rewizyjna może dokooptować osobę (tylko jedną), by móc w sposób zgodny ze 
Statutem i niniejszym Regulaminem wykonywać swe obowiązki.  

§ 7.

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Niniejszy Regulamin, przyjęty Uchwałą  Zarządu nr 3 w tej sprawie z dn. 29.09.2011 r., obowiązuje z  
dniem jego uchwalenia.
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